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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo nº

10380.009200/2003-13

Recurso nº

169.322 Voluntário

Acórdão nº

3102-00.851 – 1ª Câmara / 2ª Turma Ordinária

Sessão de

10 de dezembro de 2010

Matéria

Contribuição para o PIS

Recorrente

ALUBRÁS - ARTEFATOS DE AÇO E ALUMÍNIO DO BRASIL S/A

Recorrida

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO.

E

A existência, em nome da interessada, de processo pendente de decisão
definitiva acerca de pedido indeferido de compensação não invalida o
lançamento de ofício, realizado no intuito de prevenir a decadência do crédito
que o Fisco reputa devido, principalmente quando a autoridade julgadora
condiciona fixação definitiva do quantum ao encerramento daquele processo
judicial.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ausente a
Conselheira Nanci Gama.
(assinado digitalmente)
Luis Marcelo Guerra de Castro - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros José Fernandes do
Nascimento, Ricardo Paulo Rosa, Beatriz Veríssimo de Sena, Luciano Pontes de Maya Gomes,
Nanci Gama e Luis Marcelo Guerra de Castro.

Relatório
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Por bem descrever a matéria litigiosa, adoto relatório que embasou o acórdão
recorrido, que passo a transcrever:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado auto de
infração relativa à contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS (fls. 18/22) para formalização e cobrança do
crédito tributário nele estipulado, no valor total de R$
22.884,29.
O lançamento teve origem na Auditoria Interna das Declarações
de Contribuições e Tributos Federais – DCTF, relativas aos
terceiro e quarto trimestres de 1997, onde foram constatadas
irregularidades nos créditos vinculados informados pelo
contribuinte na DCTF, conforme “Anexo I – Demonstrativo dos
Créditos Vinculados Não Confirmados” (fls. 20/21) e “Anexo III
– Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar” (fl. 22).
Inconformada com a exigência da qual tomou ciência em
18/03/2002, por meio de Aviso de Recebimento (fl. 17), a
contribuinte apresentou impugnação em 28/03/2002 (fls. 02/03),
alegando que os débitos de PIS e Cofins foram compensados por
força de liminar em medida cautelar, processo nº 97.0014310-4,
carreando aos autos cópias da sentença nº 1060/98, despachos e
demonstrativo de compensação.
Diante do exposto, requer a contribuinte que seja declarada
improcedente e cancelada a exigência fiscal.

Ponderando as razões aduzidas pela autuada, juntamente com o consignado
no voto condutor, decidiu o órgão de piso pela manutenção parcial da exigência, conforme se
observa na ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1997
AÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
O crédito tributário deve ser constituído pelo lançamento em
razão do dever de ofício e da necessidade de serem
resguardados os direitos da Fazenda Nacional, previnindo-se
contra os efeitos da decadência.
MULTA VINCULADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em conta a nova redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051,
de 2004, ao art. 18 da Lei 10.833, de 2003, em combinação com
o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, cancela-se a multa de
ofício vinculada aplicada.

Após tomar ciência da decisão de 1ª instância, comparece a autuada mais
uma vez ao processo para, em sede de recurso voluntário, essencialmente, sustentar:
a) o deferimento da medida cautelar suspendeu exigibilidade do crédito
relativo às contribuições da COFINS do PIS, teria o condão de evitar que sejam produzidos
lançamentos em desfavor do sujeit passivo;
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b) consequentemente, o lançamento objeto do presente processo, bem assim a
decisão recorrida feririam dito comando jurisdicional, ensejando a obrigação de pagar os
valores que constam dos anexos ao acórdão recorrido ou ou sofrer o processo executivo,
mediante emissão de CDA da qual constará o débito indevidamente lançado;
c) o dever administrativo de promover o lançamento para prevenir a
decadência não poderia malferir a segurança jurídica;
d) “a realização da justiça”, determinaria a presunção de verdade dos feitos e
decisões do judiciário para o caso concreto”, de modo a fazer prevalecer a decisão judicial
sobre o acórdão que permitita a exigência do “instrumental fazendário em face da Recorrente”;
e) contesta o não reconhecimento dos processos judiciais, reitera, ademais,
seu direito a compensação de débitos com créditos que alega deter perante o Fisco;
e) sustenta, finalmente, a caracterização de abuso de autoridade por parte do
Fisco, na medida em que não reconhece os “valores que restam em conta corrente de tributos e
contribuições sob a titularidade da Recorrente”, aduzindo, inclusive, que tal “desacatamento”
da ordem judicial ensejaria a reparação dos danos causados ao contribuinte, que despenderia
recursos para quitar obrigação tributária declarada inconstitucional.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Luis Marcelo Guerra de Castro, Relator
Tomo conhecimento do presente recurso, que foi tempestivamente
apresentado e trata de matéria afeta a esta Terceira Seção.
O presente litígio, a meu ver, tem como ponto fulcral a demarcação dos
efeitos da medida judicial exarada nos autos do processo nº 97.0014310-4, posteriormente
ratificada em sentença.
Nesse ponto, desde já me permito discordar da alegação de que a acusação da
não localização do processo informado nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais –
DCTF formuladas pelo sujeito passivo não teria sido afastada pelo órgão recorrido. O
reconhecimento do referido processo consta expressamente da parte dispositiva do acórdão.
Senão vejamos:
ACORDAM os Membros da Quarta Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, em considerar PROCEDENTE EM
PARTE o lançamento para considerar devida a contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS e exonerar a multa
de ofício vinculada incidente sobre o crédito tributário ora
mantido, sem prejuízo de sua cobrança com os respectivos
encargos moratórios, de acordo com a legislação de regência,
observando-se o que for decidido no Processo Judicial nº
97.0014310-4 ajuizado pela contribuinte, nos termos do
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(original não destacado).

Por outro lado, ao determinar que a cobrança se dê nos termos do decidido no
referido processo judicial, deixou claro que tal cobrança será executada se o Fisco sagrar-se
vencedor e nos exatos termos desse pronunciamento definitivo.
Ou seja, dúvida não há que o efeito pretendido pelo sujeito passivo, qual seja,
a proibição para realização de lançamento para prevenir a decadência, efetivamente não foi
ratificado pelo acórdão de piso, mas isso não significa, s.m.j, que o acórdão recorrido
determinou o procedimento dos atos executivos necessários à cobrança do montante lançado.
Também não há dúvida que o sujeito passivo não pretende rediscutir
administrativamente a matéria que é alvo de discussão judicial.
De tal sorte, em suma, é dever deste colegiado decidir se a norma individual e
concreta, consubstanciada na decisão judicial, efetivamente, proibia a realização do lançamento
ou ainda se, independentemente de tal proibição, o lançamento para prevenir a decadência
encontra espeque na legislação.
Para facilitar tal decisão, transcrevo a parte dispositiva da sentença juntada
por cópia às fls. 06 a 10.
18. Assim, ante o exposto, julgo a presente lide PROCEDENTE,
tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, nos
termos do pedido, para assegurar a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário referente às parcelas vincendas do PIS (MP
1.212/96 e suas reedições) e COFINS (Lei Complementar 70/91),
até o limite de seu crédito, oriundo do pagamento indevido
efetuado a título de PIS na forma dos Decretos-lei nº 2.445/88 e
2.449/88, devendo o Delegado da Receita Federal se abster de
praticar quaisquer atos de cobrança relativa ao crédito em tela,
decisão que há de subsistir eficaz até a final solução da lide.
19. Fica, no entanto, ressalvado à Fazenda Nacional a
prerrogativa de aferir o montante dos créditos que se hão de
suspender. (destaques acrescidos)

A leitura dos itens transcritos, especialmente a ressalva fixada no item 19 do
aresto, a meu ver, deixa claro que o MM Juiz que preside o feito não proibiu a realização do
lançamento, mas a execução de atos de cobrança.
Ora, como é cediço, o art. 142 do CTN deixa claro que o lançamento é o
único meio para que se proceda ao cálculo do quantum devido ou, como se verifica no presente
processo, suspenso.
Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido
o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. (original não destacado)
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Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

A leitura do parágrafo único, por outro lado, aponta para a higidez do ato de
lançar para prevenir a decadência: ausente impedimento à realização do lançamento, é dever da
autoridade fiscal promovê-lo, sob pena de violação de dever funcional.
Ante ao exposto, afasto a arguição de nulidade do auto de infração e nego
provimento ao recurso voluntário.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2010
(assinado digitalmente)
Luis Marcelo Guerra de Castro
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